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Registrácia AirKey

  Kliknite na https://airkev.ewa.com na 
tlačidlo registrácia AirKey.

  Vyplňte polia formulára. Polia, ktoré 
sú označené *, sú povinné polia. Prosím, 
nezabudnite vyriešiť captcha a začiarknuť 
obe políčka pre Všeobecné obchodné 
podmienky (VOP) a Licenčná zmluva s 
koncovým používateľom (EULA).

  Dostanete potvrdzovací e-mail, pomocou 
ktorého ukončíte registráciu AirKey. V ňom 
nájdete medzi iným nasledujúce informácie:
• link na vytvorenie hesla
• zákaznícke číslo
• identifikácia používateľa

  Po nastavení hesla sa môžete pomocou 
identifikácie používateľa z e-mailu a vami 
zvoleného hesla prihlásiť na https://airkey.
evva.com.

Podrobný popis tohoto postupu nájdete v našej systémovej príručke AirKey v  kapitole 4.2 
Registrácia v online správe AirKey.
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Dobitie kreditu

  Zvoľte na úvodnej stránke Domov 
dlaždicu Kredit.
Je potrebná karta KeyCredit, na ktorej zadnej 
strane sa pod stieracím poľom nachádza kód 
kreditu.

  Kliknite na tlačidlo  Dobiť kredit.

  Zadajte kód kreditu, ktorý je vytlačený na 
karte KeyCredit (pri písaní netreba 
  Kliknite na tlačidlo Dobiť kredit. Keď je 

kód kreditu platný, objavuje sa hlásenie o 
úspešnosti.

Podrobný popis postupu nájdete v našej systémovej príručke AirKey Kapitola 4.6 Dobitie 
kreditu.
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Pridanie a registrácia smartfónu
pomocou „Send a Key“

  Zvoľte na úvodnej stránkeDomov dlaždicu 
„Send a Key“.

  Vyhľadajte vo vyhľadávacom poli už pridané 
osoby alebo smartfóny. Ak viete, že osoba a 
smartfón ešte nie sú pridané, zvoľte Pridať 
nanovo.

  Ak sú vyplnené všetky povinné polia, 
kliknite na Ďalej.

  Cieľovej osobe sa odosiela SMS, v ktorej 
je obsiahnutý odkaz na aplikáciu AirKey pre 
registráciu do uzamykacieho systému.

Podrobný popis tohoto postupu nájdete v našej systémovej príručke AirKey v kapitole 4.9.1 
Funkcia „Send a Key

  Pokiaľ je už aplikácia AirKey vopred nainštalovaná, 

prostredníctvom odkazu sa automaticky 

vykonáva registrácia. Ak aplikácia AirKey ešte nie 

je nainštalovaná, prostredníctvom odkazu ste 

presmerovaní k stiahnutiu aplikácie AirKey. 

 V tomto prípade sa postup medzi Androidom a 

iPhonom odlišuje nasledujúcim spôsobom: Android: 

Po inštalácii a otvorení aplikácie AirKey sa automaticky 

vykonáva registrácia. iPhone: Po inštalácii a otvorení 

aplikácie AirKey sa požaduje zadanie telefónneho čísla. 

Zadajte vaše telefónne číslo a uskutočnite potvrdenie 

pomocou Registrovať. Dostanete ďalšiu SMS. Zostaňte 

v aplikácii AirKey a kliknite na osemmiestny registračný 

kód, ktorý sa zobrazuje nad klávesnicou. Potvrďte 

pomocou Registrovať na dokončenie registrácie.
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Pridanie uzamykacích komponentov
pomocou Pridať smartfón

  Cylindrické vložky v stave pri odoslaní sa 
musia aktivovať manuálnym dotykom, aby sa 
zobrazili v prehľadnom zozname uzamykacích 
komponentov s bluetoothom v dosahu.
  Android: : Kliknite pri uzamykacom 

komponente v stave pri odoslaní na 
tri body .
Zvoľte následneSpojiť  
  iPhone: Potiahnite komponent v stave pri 

odoslaní doľava a zvoľte Spojiť .

Pre smartfón musí byť aktivované 
oprávnenie na údržbu!

  Vytvára sa spojenie k uzamykaciemu 
komponentu. So smartfónom v žiadnom 
prípade neopúšťajte dosah spojenia 
NFC alebo bluetooth k uzamykaciemu 
komponentu.

  Teraz dostávate podrobnosti komponentu 
uzamykacieho komponentu. Kliknite na 
Pridať komponent.

  Zadajte jasné označenie pre uzamykací 
komponent s prípadnými dodatočnými 
informáciami a kliknite na Pridať.
  Automaticky sa stanovujú 

aktuálne súradnice GPS ako lokalita 
uzamykacieho komponentu zobrazené 
prostredníctvom odfajknutia v 
tyrkysovom začiarkavacom políčku, 
resp. modrého posúvača. Toto môže 
trvať niekoľko sekúnd.
  Ak by boli k dispozícii viaceré uzamykacie 

systémy, vyberte zodpovedajúci uzamykací 
systém.
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  Cez bluetooth sa automaticky vytvára spojenie 
k uzamykaciemu komponentu, aby sa dokončil 
postup. Ak už viac cylindrická vložka nebliká na 
modro, musí sa  dotykom znova aktivovať.

 Ak sa pri pridaní uzamykacieho komponentu nastavilo odfajknutie do tyrkysového 
začiarkavacieho políčka, resp. modrý posúvač bol aktivovaný, údaje lokality sa zobrazujú tak v 
podrobnostiach komponentu, ako aj v podrobnostiach oprávnenia uzamykacieho komponentu.
V podrobnostiach oprávnenia uzamykacieho komponentu sú zobrazené údaje lokality ako 
odkaz. Kliknutím na odkaz sa uskutočňuje automatické presmerovanie na nainštalovanú mapovú 
službu, ako napríklad Google Maps alebo Apple Maps.

Lokalizácia
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  Aktivovanie špeciálneho oprávnenia „Oprávnenie na údržbu“ pre tento smartfón:
Oprávnenie na údržbu sa môže aktivovať iba pri smartfónoch, ktoré sú už priradené niektorej 
osobe. Týmto smartfón dostáva oprávnenie zamykať uzamykacie komponenty v stave pri odoslaní, 
ako aj pridávať uzamykacie komponenty a médiá do uzamykacieho systému, resp. ich odstraňovať 
z uzamykacieho systému. Dodatočne sa môže aktualizovať firmvér uzamykacích komponentov a 
verzia Keyring médií.

Podrobný popis tohto postupu nájdete v našej systémovej príručke AirKey v kapitole 4.11 
Pridanie uzamykacieho komponentu 

  Aktivovanie špeciálneho oprávnenia „Oprávnenie na údržbu“ sa uskutočňuje na úvodnej stránke 
Domovpod dlaždicou Smartfóny.
  Kliknite v prehľadnom zozname na želaný smartfón.
  Zvoľte na karte Detaily, v odseku Nastavenia odfajknutie pre údržbový režim a kliknite následne 

na  Uložiť.
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Pridanie kariet, príveskov na kľúče, 
kombinovaných kľúčov - kódovanie médií

  Pridržte médium v stave pri odoslaní pri 
uzamykacom komponente, aby sa médium 
aktualizovalo.

  Spustite aplikáciu AirKey a zvoľte v 
hlavnom menu položku menu Kódovanie 
médií.
  Vyberte z prehľadného zoznamu 

uzamykací komponent s bluetooth, s ktorým 
sa má médium aktualizovať.
  Vytvára sa spojenie k uzamykaciemu 

komponentu. Cylindrická vložka sa musí 
najskôr dotykom aktivovať.

Pre smartfón musí byť aktivované 
oprávnenie na údržbu!

  Znova teraz pridržte médium v stave pri 
odoslaní pri uzamykacom komponente na 
dokončenie postupu.

  Kliknite v podrobnostiach média na 
Pridať.
Zadajte jasné označenie pre médium a 
kliknite na Pridať.
Ak by boli k dispozícii viaceré uzamykacie 
systémy, vyberte zodpovedajúci uzamykací 
systém.

Podrobný popis tohoto procesu nájdete v našej systémovej príručke AirKey
v kapitole 4.12 Pridanie kariet, príveskov na kľúče a kombinovaných kľúčov.
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Detailný popis tohto postupu nájdete v našej systémovej príručke AirKey v kapitole kapitole 4.7 
Priradenie osobya v kapitole 5.6.5 Priradenie média osobe. Podrobný popis k procesu 

nájdete v našej systémovej príručke AirKey v kapitole 4.7.1 Import osobných údajov.

  Zvoľte na úvodnej stránkeDomov v 
sivej lište Médiá a osoby Bloky Pridať-> 
Pridanie osoby.

  Vyplňte polia formulára.
Polia, ktoré sú označené *, sú povinné polia.

  Kliknite na Uložiť.

Pridanie osoby /
Priradenie média osobe

  Kliknite teraz na tlačidlo Priradiť 
médium (pod symbolom osôb)

  Vyberte z prehľadného zoznamu médium, 
ktoré sa má priradiť osobe.
Zobrazujú sa médiá, ktoré ešte nie sú 
priradené žiadnej osobe.

  Kliknite na Ďalej.
  Kliknite následne na Priradiť médium.

Médium bolo úspešne priradené vybranej 
osobe.
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  Zvoľte na úvodnej stránke Domov 
dlaždicu Smartfóny, resp.Karty.
  Kliknite v prehľadnom zozname na želané 

médium.

  Ak je médium priradené osobe, zobrazuje 
sa prehľad oprávnení média.

Odovzdanie oprávnení

Podrobný popis  tohto postupu nájdete v našej systémovej príručke AirKey 
v kapitole 4.14 Odovzdanie oprávnení.

  Potiahnite tlačidlo so zvolenými dverami 
alebo oblasťou potiahnutím a pustením do 
stredovej plochy. Až keď dáte vašu voľbu na 
stredovú plochu, objavujú sa možné druhy 
prístupu.

  Kliknite na Uložiť, keď boli 
nakonfigurované všetky oprávnenia 
želaného druhu prístupu.

  Po vytvorení prístupového oprávnenia pre 
médium musíte postup dokončiť pomocou   
Vyrobiť oprávnenie a záverečnej aktualizácie 
zodpovedajúceho média.

Na vytvorenie želaného prístupového 
oprávnenia je potrebný jeden KeyCredit!
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Handsfree režim pre uzamykacie
 komponenty s bluetoothom

  Pre uzamykacie komponenty s bluetooth je k dispozícii handsfree režim. Ide o komfortnú funkciu, 
pri ktorej sa uzamykací komponent už viac nemusí voliť v aplikácii. Administrátor môže funkciu 
konfigurovať tak, aby sa prístup mohol vykonať aj s aktivovaným zablokovaním displeja smartfónu. 
Zvoľte na tento účel na úvodnej stránke Domov dlaždicu Nastavenia, aby ste následne na karte 
„Všeobecné“ aktivovali funkciu „Prístup k zablokovanému displeju“.

  V aplikácii AirKey sa musí v 
hlavnom menu Nastavenia
aktivovať režim Handsfree.

  Dodatočne sa musí aktivovať aj v 
Oprávneniach režim handsfree.

Funkcia: Cylindrická vložka po dotyku vysiela 
signál bluetooth. Pri nástennej čítačke toto 
funguje automaticky bez dotyku. Ak tento signál 
bluetooth prijme aplikácia AirKey v dosahu 
uzamykania, spúšťa sa proces odomknutia.

Podrobný popis k postupu nájdete v našej systémovej príručke AirKey v kapitole 6.9 
Nastavenia aplikácie AirKeya v kapitole 6.16 Exkurz: Handsfree v skratke.



12

Deaktivovanie
  Zvoľte na úvodnej stránke Domov 

dlaždicu Smartfóny, resp.Karty.
  Kliknite v prehľadnom zozname na želané 

médium.
  Kliknite na Deaktivovať médium.

  Zadajte dôvod pre deaktiváciu. Ako 
dôvod si môžete vybrať „Strata“, „Porucha“ 
alebo „Iné“. Kliknite na Ďalej. Potvrďte 
bezpečnostný dopyt pomocou Deaktivovať 
médium.
  Kliknite na Ďalej.
  Potvrďte bezpečnostný dopyt pomocou 

Deaktivovať médium.

Aktualizujte uzamykacie komponenty, 
pre ktoré malo médium oprávnenie. Tým 
sa odstraňuje údržbová úloha pre čiernu 
listinu zo zoznamu a deaktivované médiá 
už tieto uzamykacie komponenty nemôžu 
viac uzamykať.

Deaktivovanie média pri strate

Podrobný popis  tohto postupu nájdete v systémovej príručke AirKey vkapitole 5.6.17 
Deaktivovanie médiaa v kapitole 5.6.19 Médium Opätovné aktivovanie.
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Systémový prehľad AirKey
https://www.evva.com/de/airkey/website/

Online správa AirKey
http://airkey.evva.com

Systémová príručka AirKey
https://www.evva.com/de/airkey/systemmanual/

Softvérový tutoriál AirKey
http://video.evva.com/tutorials/airkey/software/de/

Montážne návody, dátové listy a informácie o používaní
https://www.evva.com/de/downloads

http://airkey.evva.com
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